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Versenyeredmény értesítő
a 34. Varsányi Kupa ’15
(34.VK’15)
természetjáró tájékozódási-túravezetési csapatversenyről
(A MTSZ 2015. évi OTTCSB 3. fordulója)
A versenyt az MTSz 2010. évben módosított Versenyszabályzata alapján, 2015.
április 25-én a Hosszú-hegy (Pilisszentkereszt) tájékozódási futó térképen
ábrázolt területen, a Som-hegy térségében rendeztük meg.
(A 2012-ben helyesbített térkép méretaránya 1:10.000, alapszintköze 5 m.)
A versenyre engedélyt adott a Közép-Duna-völgyi
Természetvédelmi Hatóság és a Pilisi Parkerdő Zrt.

Környezet-

és

A versenyközpont és a rajt/cél helye a Pilisszentkereszti Szurdok keleti végénél
levő gépkocsi parkoló és táborhely melletti réten volt. A versenyzők rajtoláskor
ásványvizet kaptak, valamint a szerkesztési feladathoz asztalok álltak
rendelkezésre. Célba érkezéskor ásványvizet, zsíros kenyeret lilahagymával,
paprikával, illetve margarinos kenyeret baracklekvárral, valamint sportcsokit
fogyaszthattak, továbbá mobil illemhelyek álltak rendelkezésre.
Az időjárás kivételesen zavartalanul kedvezett a résztvevőknek: napsütés, enyhe
szellő és száraz idő tette kellemessé ezt a versenyt. Utána többen még elmentek
kirándulni, elsősorban a Szurdokot megnézni.
Statisztika: A legidősebb versenyző: Vörös Tamás úr 76 éves, az A70 kategóriában 23-as rajtszámmal versenyzett.
A legfiatalabb versenyző: Valkai Annamária kisasszony 2 éves,
szüleivel a B kategóriában 19-es rajtszámmal versenyzett.
Mindkettejüknek gratulálunk!
_______________________________________________________________
Résztvevők kategóriánként A A36 A50 A60 A70 B eC C KGy
Csapatok száma
5
7
9
4
2 14 7 6
3_
Csapattagok száma
14 17
21
8
4 35 23 24
8_
Átlag csapatonként
2,8 2,4
2,3
2
2 2,5 3,3 4
2,7
Az 57 csapatban összesen 154-en versenyeztek. Feltehetően a kedvezőtlen
időjárás előrejelzés miatt vállalkoztak kevesebben az utazásra.
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A verseny értékelése
Vita nélkül nincsen verseny, de a 34.VK’15-ön a szövetségi ellenőr, az ellenőrző
bíró, a pálya tervezője és a versenybíróság elnöke minden vitatott kérdésre
megnyugtató választ adott, illetve a megfelelő korrekcióban meg tudtak
állapodni. Ezzel az MTSZ Verseny Szakbizottság vezetője, Horváth András is
egyetértett. A versenyen óvás nem volt.
A különösen nehéz, illetőleg vitatott ellenőrző pontok:
Az A kategóriák irányfésűje kezdőpontjának közelében (attól 40-45 m-re)
elhelyezett idegen pálya bója sok csapatnál zavart okozott, mert az egy útnak
látszó fa-vonszolási nyom mellett hasonló helyzetben volt, mint az
útkeresztezésnél levő helyes bója. A bizottság döntése nyomán az
értékelésnél az irányfésű végrehajtását az ebből a pontból mért helyes
irányokkal is értékeltük. A bójatévesztésért pedig csak egy tévesztő bója
fogásért járó 60 hibapontot adtunk. Így „kettős büntetés” nem történt. (Egyik
csapat viszont mindkét bójánál jelölt, amiért 100 hibapontot kellett adnunk.)
A szerkesztési feladatnál (az A kategóriák és a B kategória) a helyes bója és a
tévesztők fogásának gyakoriság-eloszlása reális volt, és igazolta a
szögmegadás helyességét.
A különösen nehéz „jelleghatáron sziklák”, „szintvonal követés”, „zöldpont”
és „tereplépcső félszintvonallal” feladatoknál, illetve ellenőrző pontoknál
ugyancsak megnyugtatóan alakult a tévesztő bóják fogásának statisztikai
eloszlása.
Ezeken kívül elhelyeztünk még tévesztő bójákat a nyiladékokban és a
gödrökben/mélyedésekben. Az egyik nyiladéki pont azért volt nagy kihívás,
mert egy sziklának látszó nagy korhadt fatuskó volt a megtévesztő tereptárgy
a térképen jelzett, és a valóságban is meglevő, bemérésre alkalmas nagy
lapos sziklához képest.
Sajnos egy csapat hibázott azzal, hogy egy rovatba két jelölést tett (a
távolságmérés eredménye a következő pont fogása mellé került be), s ezért a
szabályzat szerint a szigorú 200 hibapontot kapták.
A csatolt eredménytáblázatok szerint minden csapat több-kevesebb sikerrel
teljesítette a versenyfeladatokat, a versenyt egyetlen csapat sem adta fel.
Az eredményhirdetést az ünnepélyesség szándékával, az adott kategória teljes
körű kiértékelését követően folyamatosan tartottuk meg kategóriánként, és a
versenykiírásban ígértnél több mint egy órával korábban be tudtuk fejezni
(kb. fél 4-kor).
Külön örültünk annak, hogy az A kategóriás csapatok nagy számban vettek részt
az utolsó rész-hirdetésen.
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A verseny megrendezésében résztvevők, mind összesen 26 fő:
Szövetségi ellenőr: Komoróczki András, aki a kijelölt, de betegség miatt távol
maradni kényszerült Lelkes Pétert helyettesítette
Főrendező és a versenybíróság elnöke: Bacsó Nándor
A pályák tervezője és elnökhelyettes: Járai Béla
Ellenőrző bíró: Mórocz Imre
Pályakirakás, rajtoltatás, időmérő állomások, célba érkeztetés, értékelés,
eredményhirdetés, oklevelek és catering:
Apagyi Béláné Margó, Bacsó Piroska, Baranyai Ágnes, Csaba Lajosné Válja,
Fornay Péter, Gál György, Horváth Zoltán, Járomi Julianna, Kovács Ildikó,
Kovácsné Orbán Ildikó, Kozma B. Imre, Lőrincz János, Nyitrai Józsefné Ági,
Pápai Marika, Sáfrán Csaba, Szabó Gabriella, Szabó Rita, Szíjártó Csilla,
Szikszai Erika, Vezekényi Ursula, Volf István, ifj. Volf István.
A főrendező köszönetét fejezi ki a hatékony együttműködésért Komoróczki
András szövetségi ellenőrnek, az eredményes közreműködésért Mórocz Imre
ellenőrző és értékelő bírónak, a színvonalas pályatervekért Járai Béla
elnökhelyettesnek, a technikai segítségért Horváth Zoltánnak és Kovácsné
Orbán Ildikónak, valamint a lebonyolításhoz gépkocsit kölcsönző Takács
Péternek, továbbá a MAVIR SE munkatársainak a sátrak kölcsönzéséért.
Köszönjük továbbá a Pilis Parkerdő Zrt. Pilisszentkereszti Erdészetének a
természetbarát erdőhasználathoz nyújtott megértő támogatásukat.
A 35. Varsányi Kupa ’16 természetjáró tájékozódási-túravezetési csapatversenyt
2016. április 30-án, szombaton rendezzük meg. Versenyzőinket és
közreműködőinket kérjük, hogy jegyezzék fel a családi naptárjukba a 35.VK’16ot!
Budapest, 2015. május 4.
Szép erdőt, mezőt, jó levegőt kívánunk!
Bacsó Nándor
a 34.VK’15 főrendezője

